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№ На № В1Д 

До уваги кер1вник!в суб'ект1в 
господарювання, як1 ЗДЁЙСНЮЮТЬ 

Д1ЯЛЬН1СТЬ 3 р03Др1бН01 ТОрПВЛ! 

л1карськими засобами! 

Державна служба з л1карських засоб1в та контролю за наркотиками у 
Харювсьюй облает! звертае увагу кер1вник1в суб'ект1в господарювання, як! 
зд1йснюють д1яльн1сть з роздр1бно1 торг1вл1 Л1карськими засобами та 1нформуе 
про наступне. 

Наказом М1н1стерства репонального розвитку, буд1вництва та житлово-
комунального господарства Украши В1д 30.11.2018 № 327 затверджено нов! 
ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки 1 споруди. 1нклюзивн1сть буд1вель 1 споруд. 
Основш положения» (дал! - ДБН В.2.2-40:2018). 

3 набуттям чинност! 1 кв1тня 2019 року ДБН В.2.2-40:2018 втратили 
чиншсть ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки 1 споруди. Доступн1сть будинюв 1 споруд 
для маломоб1льних груп населения». 

ДБН В.2.2-40:2018 поширюються на проектування, буд1вництво нових та 
реконструкц1ю, реставрац1ю, кап1тальний ремонт та техн1чне переоснащення 
1снуючих житлових будинк1в та громадських буд1вель та споруд, а також 
розумне Тх пристосування з урахуванням потреб маломобтльних груп населения 
(МГН). 

Аптеки та 1х структурн! п1дрозд1ли П0ВИНН1 в1дпов1дати нормам щодо 
обов'язкового створення безбар'ерного простору в Украш! для маломоб1льних 
груп населения, а саме ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки 1 споруди. 1нклюзивн1сть 
буд1вель 1 споруд. Основн! положения», зокрема, у частин! створення 
необх1дних умов для доступу ос1б з 1нвал1дн1стю та 1нших маломоб1льних груп 
населения до прим1щень. 

Також, даним ДБН визначено поняття визначено «розумне 
пристосування» - це 1ндив1дуальне арх1тектурне-планувальне р1шення, що 
забезпечуе МГН м1Н1мальний стандарт доступност! в умовах реконструкцп 
реставрацп, кап1тального ремонту та техн1чного переоснащення 1снуючих 
житлових будинк1в та громадських буд1вель та споруд. Розумним 
пристосуванням можуть бути допом1жн1 техн1чн1 засоби та механ1зми (пандуси, 
п1дйомн1 пристро!, механ1зми, переноси! апарати. 

Державна служба з л1карських засобгв та контролю 
М2 за наркотиками у Харювсьюй облает! 
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не може бути елементом доступност!, а також «розумним пристосуванням» 
його до потреб МГН. 

В1дпов1дно до вимог пункту 165 Л1ценз1йних умов провадження 
господарськоТ дтяльност! з виробництва Л1карських засобхв, оптово! та 
роздр1бно1 торпвл! Л1карськими засобами, 1мпорту Л1карських засоб1в 
(кр1м активних фармацевтичних 1нгред1ент1в), затверджених постановою 
Каб1нету М1шстр1в Украши В1д 30.11.2016 № 929, Л1ценз1ат, який провадить 
д1яльн1сть 3 роздр1бноТ торпвл! л1карськими засобами, зокрема створюе 
необхщн! умови для доступност! ос1б 3 1нвал1дн1стю та 1НШИХ маломоб1льних 
груп населения до прим1щень в1дпов1дно до державних будтвельних норм, 
правил 1 стандарт1в. 

Статтею 1 Закону Украши «Нро арх1тектурну д1яльн1сть» встановлено, 
що експертиза це д1яльн1сть фах1вц1в-експерт1в, як! мають в1дпов1дн1 
квал1ф1кацп сертиф1кати 1 за дорученням замовника надають зв1ти щодо 
в1дпов1дност1 проектних р1шень вимогам законодавства, державним нормам, 
стандартам, буд1вельним нормам 1 правилам та як! несуть в1дпов1дальн1Сть за 
достов1рн1сть наданих зв1Т1в. 

Д1яльн1сть 3 експертизи та обстеження у буд1вництв1 втднесена до 
Перел1ку вид1в роб1т (послуг), пов'язаних 1з створенням об'ект1в арх1тектури, 
в1дпов1дальн1 виконавц! яких проходять профес1Йну атестацхю, затвердженого 
постановою Каб1нету М1н1стр1в Украши В1д 23.11.2011 № 554. 

Таким чином, пхдставою для висновку щодо наявно! доступност! ос1б з 
1нвал1дн1стю та 1нщих маломобхльних груп населения до прим1щень аптечних 
заклад1в в1дпов1дно до державних буд1вельних норм, правил 1 стандарт1в, може 
слугу вати документальне п1дтвердження фах1вця з питань техн1Чного 
обстеження буд1вель та споруд (експерта), який мае в1дпов1дний 
квал1ф1кац1йний сертиф1кат. 

1нформац1ю про експерт1в, включених до реестру атестованих ос1б можна 
отримати, зокрема на оф1шйному сайт! М1нрепонбуду за посиланням: 
МШ://\улулу.т1пге8[10п.аоу.иа/пар1татк1-ё1уа1позй/Ьи1Ш1П2^^ 
081Ь / . 

Начальник служби / 7 О.С.Терещенко 
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